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1. Види евакуації, утворення регіональних, місцевих та об’єктових 

органів з евакуації.  

Евакуація - організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його 

життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає 

загроза їх пошкодження або знищення; 

Масштаби евакуації залежать від величини поширення ураження чи 

загрози надзвичайної ситуації. Успішність проведення евакуації залежить від 

підготовленості керівництва об'єктів, населених пунктів, адміністративних 

територій, керівників держави, населення, сил і засобів. 

Розрізняють такі види евакуації: 

а) загальна евакуація — будівля або населений пункт звільняються 

повністю; 

б) часткова евакуація — звільняється частина приміщення, населеного 

пункту чи адміністративного району; при частковій евакуації необхідно обмежити 

господарсько-виробничу діяльність і збільшити шанси на врятування; така 

евакуація в будь-яку мить може перерости в загальну евакуацію; 

в) негайна евакуація є терміновим заходом, якщо надзвичайна подія 

(пожежа, вибух, аварія та ін.) уже виникла або може виникнути в обмежений 

відрізок часу; кожний з названих видів евакуації під впливом обстановки, що 

змінюється, може перерости в негайну евакуацію; 

г) тимчасова евакуація — проводиться при порівняно невеликій, 

тимчасовій загрозі (підняття рівня води, хімічна аварія на віддаленні та ін.). 

Загальна евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України 

для всіх категорій населення і планується на випадок: можливого небезпечного 

радіоактивного забруднення територій (при загрозі життю і здоров'ю людей); 

виникнення загрози катастрофічного затоплення. 

Часткова евакуація проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України у 

разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації. 

При проведенні часткової евакуації завчасно вивозиться незайняте у 

виробництві та обслуговуванні населення; діти, учні навчальних закладів, 

вихованці дитячих будинків, разом з викладачами та вихователями, студенти, 

пенсіонери та інваліди" які перебувають у будинках для осіб похилого віку, разом 

з обслуговуючим персоналом і членами їх сімей. 

Евакуаційні заходи здійснюються Радою Міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування. 

Евакуація населення з небезпечних районів і зон (крім зон карантину) 

проводиться у разі загрози життю та здоров'ю людей. Евакуації підлягає все 

населення району, якому загрожує небезпека. Евакозаходи можуть мати масовий 

характер і здійснюватись у стислі строки із залученням всіх видів транспорту або 

поступово залежно від обстановки. 

Підставою для практичного проведення евакозаходів є фактичні показники 

обстановки в разі надзвичайної ситуації, рішення уряду щодо проведення 
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евакозаходів; у невідкладних випадках рішення керівника місцевої 

представницької та виконавчої влади території, де сталося лихо. 

Практичні евакуаційні заходи здійснюються в разі: загальної аварії на 

атомній електростанції; всіх видів аварій зі СДЯР, наслідки яких загрожують 

життю і здоров'ю людей, що проживають у зоні можливого ураження; загрози 

катастрофічного затоплення місцевості; масових лісових і торфових пожеж, що 

загрожують населеним пунктам; катастрофічних землетрусів та інших 

геофізичних та гідро-метеоявищ з тяжкими наслідками; із районів бойових дій. 

Евакуйовані постійно проживають у заміській зоні до особливого 

розпорядження. 

ДСНС України як центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту здійснює 

реалізацію державної політики стосовно заходів з евакуації населення, координує 

діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів 

господарювання з цих питань; 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації 

у сфері цивільного захисту організовують та здійснюють евакуацію населення, 

майна у безпечні райони, їх розміщення, створюють служби медицини катастроф, 

необхідних для надання екстреної медичної допомоги та життєзабезпечення 

населення; 

Суб’єкти господарювання організовують та здійснюють під час виникнення 

надзвичайних ситуацій евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб’єкта 

господарювання; 

Аварійно-рятувальні служби здійснюють пошук і рятування людей на 

уражених об’єктах і територіях, надають у можливих межах невідкладну, у тому 

числі медичну, допомогу особам, які перебувають у небезпечному для життя й 

здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до лікувальних закладів 

 

2. Планування евакуації.  

Приводом для планування евакозаходів є прогнозовані рівні та дози 

радіації, ступені радіоактивного забруднення, концентрації або щільності 

хімічного зараження, які перевищують допустимі дози і можуть призвести до 

довгострокових або непоправних наслідків для життя і здоров'я людей. 

Евакуаційні заходи передбачають завчасну розробку планів евакуації, 

підготовку зон і районів розміщення для нормальної життєдіяльності 

евакуйованого населення; підготовку всіх видів транспорту; створення 

необхідних структур і органів управління на період евакуації; проведення 

комплексу заходів для охорони громадського порядку і підтримання 

організованості серед населення. 

Евакуація населення планується на випадок: аварії на атомній 

електростанції з можливим радіоактивним забрудненням території; усіх видів 

аварії з викидом сильнодіючих ядучих речовин, загрози катастрофічного 

затоплення місцевості, лісових торфових пожеж, землетрусів, зсувів та інших 
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геофізичних гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками. У воєнний час — 

від уражаючих факторів зброї масового ураження, звичайної зброї. 

Щоб організовано провести евакуацію, не допустити паніки і загибелі 

людей необхідно: завчасно планувати евакуацію населення; визначити райони, 

придатні для розміщення евакуйованих з небезпечних зон; організувати 

оповіщення керівників підприємств і населення про початок евакуації; 

організувати управління евакуацією, турбуватись про життєзабезпечення в місцях 

розміщення евакуйованого населення; організувати навчання дітям під час 

проведення евакуації. 

До повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки належить перевірка 

стану планування та готовності до здійснення заходів з організованої евакуації 

населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

3. Організація проведення евакуаційних заходів. 

Евакуації підлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що 

знаходяться у районах можливого катастрофічного затоплення, небезпечного 

радіоактивного забруднення, хімічного ураження, стихійного лиха, аварій і 

катастроф. 

Евакуаційні заходи передбачають завчасну розробку планів евакуації, 

підготовку зон і районів розміщення для нормальної життєдіяльності 

евакуйованого населення; підготовку всіх видів транспорту; створення 

необхідних структур і органів управління на період евакуації; проведення 

комплексу заходів для охорони громадського порядку і підтримання 

організованості серед населення. 

Евакуація працюючого населення і членів сімей проводиться за виробничим 

принципом, тобто через об'єкти народного господарства. Евакуація населення, не 

пов'язаного з виробництвом, проводиться за територіальним принципом — за 

місцем проживання, через домоуправління і житлово-експлуатаційні органи. Діти 

евакуюються разом з батьками, але можливе вивезення їх зі школами і дитячими 

садками. 

Проведенням евакуаційних заходів займаються органи управління 

цивільного захисту, керівники домоуправлінь і житлово-експлуатаційних органів, 

а також міські й районні евакуаційні комісії. 

Основним документом, який визначає обсяг, зміст, термін проведення 

евакуації населення, є план цивільного захисту з розділом про захист населення. 

На основі плану евакуації у містах, районах і на об'єктах народного господарства 

(підприємствах, організаціях і навчальних закладах) створюються евакуаційні 

комісії, а у сільській місцевості — евакоприймальні комісії. 

До обов'язків міської, районної евакуаційної комісії міста, району входять: 

облік населення, установ і організацій, які підлягають евакуації; облік 

можливостей населених пунктів заміської зони щодо прийому і розміщення 

населення, установ і організацій; розподіл районів населених пунктів заміської 

зони між районами міста, підприємствами, установами і організаціями; облік 
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транспортних засобів і закріплення їх за об'єктами для перевезення людей; 

визначення складу піших колон і маршрутів їх руху; підготовка заходів 

матеріального, технічного та інших видів забезпечення і евакуації; визначення 

терміну проведення евакуації. 

Рішенням начальника об'єкта створюється об'єктова евакуаційна комісія. До 

її складу входять представники профспілок, відділу кадрів, начальники цехів та 

інших виробничих підрозділів. Очолює комісію один із заступників керівника 

об'єкта. 

Обов'язками евакуаційної комісії є облік працюючих і членів їх сімей, які 

підлягають евакуації, визначення складу піших колон і уточнення маршрутів їх 

руху, вирішення питань транспортного забезпечення, підготовка проміжних 

пунктів евакуації, районів евакуації, пунктів посадки і висадки; організація зв'язку 

і взаємодії з районною евакуаційною комісією і збірним евакуаційним пунктом, 

встановленням зв'язку з евакоприймальною комісією і приймальним 

евакопунктом та вирішення разом з ними питань розміщення, працевлаштування, 

матеріального забезпечення, медичного і побутового обслуговування 

евакуйованого населення. 

Міські евакуаційні комісії створюють збірні евакуаційні пункти (ЗЕП). 

Кожному ЗБП присвоюється державний реєстраційний номер. Розміщуються ЗБП 

у громадських будівлях — школах, будинках культури та ін. Пункти збирають 

населення, проводять реєстрацію його, організують посадку людей на транспорт 

або формують піші колони і відправляють їх у заміську зону, район евакуації. 

Про початок евакуації населення повідомляють на підприємствах, 

установах, у навчальних закладах, а також через радіотрансляційну мережу і 

місцеве телебачення. 

Для організації прийому і розміщення евакуйованого населення, а також для 

забезпечення його всім необхідним створюються приймальні комісії і приймальні 

евакуаційні пункти сільських районів. Приймальні евакуаційні комісії проводять 

свою роботу разом зі штабами і службами управліннями цивільного захисту. До 

складу приймальної евакуаційної комісії села чи сільськогосподарського об'єкта 

входять відповідальні працівники державної адміністрації, представники торгівлі, 

громадського харчування, освіти, медичних, побутових та інших організацій. 

Приймальна евакуаційна комісія району, села, об'єкта встановлює зв'язок з 

евакуаційною комісією і уточнює питання прийому і розміщення населення, 

графік руху ешелонів і автомобільних колон, чисельність людей. 

Для прийому населення, що прибуває, влаштовують приймальні евакуаційні 

пункти (ПЕП) у школах, дитячих садках, клубах та інших громадських будівлях, 

бажано поблизу пунктів прибуття евакуйованого населення. На ПЕП зустрічають 

евакуйованих, розподіляють за населеними пунктами, надають першу медичну 

допомогу, розселяють людей. 

 

1.Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або 

об’єктовому рівні. 

2. Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються такі 

види евакуації: 
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– обов’язкова; 

– загальна або часткова; 

– тимчасова або безповоротна. 

3. Рішення про проведення евакуації приймають: 

1) на державному рівні - Кабінет Міністрів України; 

2) на регіональному рівні - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; 

3) на місцевому рівні - районні, районні у містах Києві чи Севастополі 

державні адміністрації, відповідні органи місцевого самоврядування; 

4) на об’єктовому рівні - керівники суб’єктів господарювання. 

4. У разі виникнення радіаційних аварій рішення про евакуацію населення, 

яке може потрапити до зони радіоактивного забруднення, приймається місцевими 

державними адміністраціями на підставі висновку санітарно-епідеміологічної 

служби відповідно до прогнозованого дозового навантаження на населення або за 

інформацією суб’єктів господарювання, які експлуатують ядерні установки, про 

випадки порушень у їх роботі. 

5. У невідкладних випадках керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, а в разі його відсутності - керівник аварійно-рятувальної 

служби, який першим прибув у зону надзвичайної ситуації, може прийняти 

рішення про проведення екстреної евакуації населення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження. 

6. Обов’язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення загрози: 

1) аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; 

2) катастрофічного затоплення місцевості; 

3) масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших 

геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 

4) збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, 

які визначаються Міністерством оборони України на особливий період). 

7. Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення із зон: 

1) можливого радіоактивного та хімічного забруднення; 

2) катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням 

проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд. 

8. Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які за 

віком чи станом здоров’я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні 

самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров’я, а також 

осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб. 

Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій населення за 

рішенням органів і посадових осіб, зазначених у частині четвертій цієї статті. 

9. Проведення евакуації забезпечується шляхом: 

1) утворення регіональних, місцевих та об’єктових органів з евакуації; 

2) планування евакуації; 

3) визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого 
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населення та майна; 

4) організації оповіщення керівників суб’єктів господарювання і населення 

про початок евакуації; 

5) організації управління евакуацією; 

6) життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного 

розміщення; 

7) навчання населення діям під час проведення евакуації. 

10. За рішенням органів, зазначених у частині третій цієї статті (крім 

керівників суб’єктів господарювання), для виведення чи вивезення основної 

частини населення із зони надзвичайної ситуації, районів можливих бойових дій 

залучаються у порядку, встановленому законом, транспортні засоби суб’єктів 

господарювання, а в разі безпосередньої загрози життю або здоров’ю населення - 

усі наявні транспортні засоби суб’єктів господарювання та громадян. 

11. Суб’єкту господарювання та громадянину, транспортні засоби яких 

залучені, компенсуються вартість надання послуг і розмір фактичних (понесених) 

витрат за рахунок коштів, що виділяються з відповідного бюджету на ліквідацію 

наслідків надзвичайної ситуації або усунення загрози її виникнення, у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 

12. Працівник суб’єкта господарювання, власник, користувач, водій 

транспортного засобу, які відмовилися від надання послуг з перевезення 

населення у зв’язку з надзвичайною ситуацією, несуть відповідальність 

відповідно до закону. 

13. У разі виникнення загрози життю або здоров’ю громадянам України на 

території іноземних держав відповідні центральні органи виконавчої влади 

проводять їх евакуацію. 

14. Евакуація матеріальних і культурних цінностей проводиться у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти їм шкоду, за 

наявності часу на її проведення. 

15. Порядок проведення евакуації визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

16. Планування заходів з евакуації здійснюється відповідно до методики, що 

затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

 
 

4. Закріплення вивченого матеріалу - 7 хв. 

 Питання для закріплення: 

1) Що є називається евакуацією? 

2) Які види евакуації існують? 

3) Що є Підставою для практичного проведення евакозаходів? 

4) Що є приводом для планування евакозаходів?  

5) Хто займається проведенням евакуаційних заходів? 

6) На якому рівні може проводить евакуація? 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/581-2013-%D0%BF/paran9#n9
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7) Хто приймає рішення про проведення евакуації? 

8) Коли проводиться обов’язкова евакуація населення? 

9) Яким шляхом забезпечується проведення евакуації? 

 

5. Підбиття підсумків - 8 хв.: 

 зазначення питань, що потребують підвищеної уваги; 

 оголошення оцінки; 

 відповіді на запитання. 
 
 

 

 
 

 


